Dane techniczne

Oryginalny bęben obrazowy HP 57A LaserJet
(CF257A)

Idealnie nadaje się dla użytkowników drukujących duże nakłady, którzy potrzebują
niezawodnego systemu i wyjątkowej jakości druku, oczekiwanej od urządzeń
wielofunkcyjnych HP LaserJet M436.
Zaopatrz się w oryginalne części HP, które są potrzebne do prawidłowego montażu i instalacji
zamiennych bębnów do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet M436. Zestaw ten, zaprojektowany i
stworzony z myślą o współpracy z drukarką, pomaga zachować jakość i niezawodność, jakiej
oczekujesz od HP.
Utrzymuj najwyższą wydajność

Korzystaj z oryginalnych części HP, które pomagają utrzymać jakość i niezawodność druku. Zestaw ten został zaprojektowany z myślą o urządzeniu
wielofunkcyjnym HP LaserJet M436 – wraz z elementami, które przemyślano w taki sposób, aby zapewniały niezawodne rezultaty.
Zapewnij sobie najwyższą wydajność – oryginalne części HP w zestawie zostały zaprojektowane i stworzone z myślą o urządzeniach wielofunkcyjnych HP.

Maksymalizuj dostępność

Oferowane rozwiązania pomagają unikać przestojów i zakłóceń w działaniu. Oryginalny bęben obrazowy HP oraz materiały do wywoływania zawarte w
tym zestawie współpracują z oryginalnym tonerem HP w celu zapewniania spójnej niezawodności oraz jakości druku.
Minimalizuj przestoje – każdy element zestawu współpracuje z urządzeniem wielofunkcyjnym HP i oryginalnym tonerem HP.

Wybieraj oryginalne części HP, aby uzyskiwać niezawodne rezultaty

Uzyskaj niezawodne rezultaty dzięki oryginalnym częściom HP. Części pochodzące od innych producentów niż HP mogą nie zapewniać tej samej
niezawodności i jakości druku co oryginalne części HP. Mogą też prowadzić do marnotrawienia czasu i pieniędzy.
Uzyskaj wyniki, jakich oczekujesz od oryginalnych urządzeń HP – alternatywne rozwiązania mogą nie dostarczać takiej samej jakości i niezawodności.
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Informacje o zgodności
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet seria M436

Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Średnia wydajność kasety z
tonerem

Wymiary (dł x szer x gł)

Waga

Kod UPC

CF257A

Oryginalny bęben obrazowy HP 57A LaserJet

80 000 stron

509 × 135 × 124 mm

1,32 kg

889894325471

Gwarancja
Gwarancja HP Premium Protection. HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów konsumpcyjnych HP, odwiedź http://www.hp.com
Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do
każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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